
Interese ke ni laboras kun senaŭtoritataj kaj solidareco sistemoj kiuj enhavas
la ĝermon de la estonta socio. Principo estas ke koincidas en plena kun la
consistencia de celoj kaj rimedoj kiuj prenas senperforto kaj determinas ke la celoj
estas en la rimedoj, kiel arbo en lia idaro.

Metita en funkciado la neperforta distingivo metodo de konfliktoj tra
intertraktado, denunco, civila malobeo, bojkoto, sabotado .. . estas la solvo kiu
havigas neperforto, pli grava estas deĉenigi distingivo procezo ol akiri produkton aŭ
statika solvo. Oni diras ke fari vojo dum piediranta manifestiĝas kiel la centro de
neperforto kaj la liberecana movado. De tie la graveco de eduko por ambaŭ.

Ambaŭ estis tre interesata en la populara konscio procezo ol en okazaj kaj
izolitaj krakoj ĉe certaj situacioj kaj estas facile manipulita de la premantoj grupoj.
Ne estas sturmo la Vintra Palaco kaj akiri energion, sed iri iomete silenta en socio
tiel ke ĉi malkovri siajn proprajn bezonojn. Kaj demandoj de eduka programo,
ambaŭ liberecanaj kaj neperforta, incitas ne-direktivo metodo, kaj transcendi la
limojn de lernejo situacio tra socia pedagogio.



Eksteraj neŭrozo (Reich)

Estis tra la vivo kaj laboro de Wilhelm Reich ni havas
kontakto kaj la montriĝo sociaj kaj politikaj devenoj de
neŭrozo.
Aŭstra, naskiĝis fine de la pasinta jarcento, Reich estis

respondeca por unu el la plej grandaj revolucioj de nuntempa
psikologio. Eĉ en la 20s, proponis gravajn ŝanĝojn en la
maniero kompreni neŭrozo. Kamparano-bazita, ĉiam
interesita en socia studo de homoj. Grado en medicino, iĝis
membro kaj disĉiplo de la Psikoanalizo Socio kun Sigmund
Freud, germana persono de germana burĝa familio kiu
malmulto estas motivita de sociaj problemoj de lia tempo.

Oni vivis en Eŭropo transformador klimato, aparte por la
kreskanta graveco de socialismaj ideoj kiuj ŝprucis en la 1917
revolucioj kiel en Rusio, kaj kiu neeviteble influas la diversaj
sciencaj kaj kulturaj segmentoj de tempo. La diferenco en kompreno de okazaĵoj kondukis al la
disiĝo de la scienca laboro de tiuj pensuloj homoj. Reich malakordoj kiuj igis lin esti forpelitaj de la
Psikoanalizo Socio estis la origino kaj neŭrozo kampo de studo. Lia malkovro estas kiu persono ne
naskiĝas neuróticos, ŝi faris neuróticos. Neŭrozo estas formita de la ekstero, tra la aŭtoritataj kaj
subpremaj socia medio kiu postulas unu normo kiu kolizias kun sia propra. Li deklaris kategorie
ke dum ekzistas ia morala regulado limigi ies deziroj, oni ne povas paroli pri vera libero.

Krom esti produkto de hetera socia kontrolo (binara rilato), neŭrozo instalas la tuta korpo, ne
nur la menson. Reich proponas ke neŭrozo estas la rezulto de energio malekvilibro. Sed ne nur
psika energio, sed la sola energio kiu cirkulas tra la korpo. Tiu energio povas nomi malsamajn
formojn: bioenergy, organika energio aŭ esenca energio.

La misa kaj nepropra distribuo de bioenergio, speciale en libervolaj muskoloj, kondukas al la
formado de kio li vokis Caracteriológica jungilaro aŭ jungi neuromusculares. Li alportas tiel en
Okcidento en la malfrua 20-a jarcento, la orientalista koncepto de vivo, kies conceios kaj
materialoj ne havis aliron, kvankam ekzistas pli ol 5,000 jaroj.

Rigardis Reich, emocioj kaj pensoj ĉiam havas fizikan kaj Vic-temas ekvivalento. Emocion
ĉiam alportas ŝanĝojn en la cirkulado de bioenergy rilataj al lokalizitaj muskolo kuntiriĝoj kaj
ŝanĝoj en spirado kaj fizikaj pozon. Tio okazas ekzemple en timiga situacio: la korpo suferas
diversaj fiziologiaj ŝanĝoj - pliigis ritmo cardiaco, dilatación de pupiloj, musculuares kuntiriĝoj
ktp, por respondi iel la minaco.

Tio estas natura mekanismo de adapto de la persono al malsamaj stimuloj. Sed se individuo
estas submetata de infanaĝo al kontinua situacioj de timo aŭ inseguridad, natura fiziologia ŝanĝoj,
anstataŭ cirkonstancan, ili inklinas kristaligi senkonscie. Kio devus okazi en specifaj situacioj
estas kontinua en onia vivo, kreante, tiam muskola sinteno kaj karakteriza strukturo kiu
determinas vian manieron esti en la mondo: via karaktero. La formado de la neuromusculares
karaktero kiraso okazas. Speciale dum nia infanaĝo disvolviĝo, pro permanenta blokadoj de
sekseco kaj konstantaj minacoj al niaj emocia vivo. Ĝi povas manifesti ambaŭ kiel kuntiriĝoj en
kronikaj muskolaj flaccidity. Estas, ekzemple, konstantajn regionoj kaj intense rigida korpo, kaj
konstante fleksita kaj rigidaj ŝultroj.

Tio kondukas al troa konsumo de nia esenca energio, kaj malhelpi lian liberan cirkvito al
aliaj areoj. Tiu kiraso servas kiel infano en protekta ŝildo al emociaj minacoj ricevitaj. En adultez,
limigante la rilaton al la mondo, la armaĵo neebligas la rektan esprimon de spontaneco.

Ŝi pasas al generante tiel la neuróticos simptomoj kiel fobioj, angoro, depresio, angoro,
nekompetenteco kaj creativo, seksa kaj emocia senpoveco. Kun Reich, la karaktero de la
neuromusculares armaĵo estas la fizika esprimo de la neŭrozo. En kliniko observoj, Reich sukcesis



malkovri naturan, biologian agenton, havebla popolon, kapabla solvi ĉi defenda armaĵo kaj
restaŭri tiel la liberan fluon de esenca energio. Tiu studo okazigis la libro, revolucia en lia tempo
kaj ankoraŭ nun nomas la orgasmo funkcio.

La plena kaj kontentiga seksa orgasmo, kaj havigi plezuron kaj bonfarton, agas sur la
surbrustajxon, solvante ĝi mallonge tra potenco fuŝkontakto, kiun loosens streĉas la muskolojn kaj
restarigi energion ekvilibro.

Provizas unu el la plej grandaj biologiaj plezuroj, orgasmo ankaŭ havas funkcion de esti
regulador de nia sano. Sed ofte, neuromusculares armaĵo estas tiel rigidaj ke blokoj plena realigo
de orgasmoj, malhelpante la naturan energion malŝargon. Tiel fermas vicioso ciklo aŭ neurótica
neĝbulo: ne estas orgasmo, la surbrustaĵo ne descronificada, pliigi neuróticos simptomoj kaj tiu
faras malfacile atingi orgasmoj. Ĉi alportas la blenditaj persono ne povas havi kontentigan
partnero aŭ blokita emocia vivo, kiu plu malhelpas ilian seksa vivo.

Por ricevi la resanigon de neŭrozo, Reich montris ke estis necese terapio kiu forigas la
chronicity de kiraso, restarigante la libereco de la persono rilatigi rekte kun la mondo sen defendaj
ŝildoj. Esploris, por rompi tiun ciklon teknikoj, permesante la movado por restarigi Bionergio.
Malkovris la orgasmic ekvivalentoj, te alimaniere kaj per atingi la profitojn havigita de la vera
seksa orgasmo. Ekzistas naturaj ekvivalentoj (danco, ridi, plori, oscedi, dorlotas ktp) kaj aliaj
artefaritaj (masaĝo, ekzerco), ĉiu kapabla de mobilizi la surbrustajxo.

La serĉo mekanismo revenigi la emocian ekvilibron de homoj, provizi la kondiĉoj por alfronti
la neŭrozo kaj solvi la kiraso por ke ĉiu persono povas esti kion vi volas en unika vojo, se
autoregulando sen aŭtoritata eksteraj picaportes ke malebligi ĉi konstato esti.

Tiusence, anarkiismo, multo estas organizita kun la celo havigi la homo la kondiĉojn por esti
liberaj, plenaj, por ne vimeno kaj ne estu premata, kaj ne ekspluati aux esti ekspluatata.

Kono organizas la lukton emancipitaj kaj predita, ĉiuj estas invitataj tiu revolucia
florecimiento de libera vivo.



Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!
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